
 اململىت املغزبُت         

 ت     وسارة الذاخلُ       

 جهت فاص مىىاص      

ــــم :        عمالت مىىاص                                            ــــ  44ملزر ركـــ

        2016دورة فبراًز جماعت مىىاص                                                             

 الجلطت ألاولى                            هتابت املجلظ                                   

خ:                                                                    2016/ 02/ 04بتاٍر

 الىلطت االزابعت وألاربعىن  :

الذراضت واملىافلت على هشع ملىُت اللطع ألارضُت الالسمت إلحذاث مىطلت خضزاء  –

 بجىار البرج املشلىق.

 

، في 2016فبراًزمجلظ جماعت مىىاص املجتمع في إطار الذورة العادًت لشهز  إن

 . 2016 فبراًز 04الخمِظ املىعلذة ًىم   ألاولى، جلطته 

 املتعلم بالجماعاث. 113-14وطبلا مللتضُاث اللاهىن التىظُمي ركم  -

حذاث نزع ملىُت اللطع ألارضُت الالسمت إل بوبعذ دراضت املجلظ للىلطت املتعللت  

 مىطلت خضزاء بجىار البرج املشلىق.

 

ت العلني  أضفزث العملُت على ما ًلي :  وبعذ اللجىء إلى  التصٍى

ــً  :  -   46عذد ألاعضاء الحاضٍز

  46عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

  46عذد ألاعضاء املىافلُــــً :  -

 

 : وهم  الطادة

  

خالذ  -محمذ الشىذالي   -ذ مُلىدي محم  -ًىضف عيامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معشوس  -أضماء خىجت  -بىدالي  محمذ عيي   -محمذ الذهظ   –عبذ الصمذ إلادَر

لش - ش ٌعلىبي  -محمذ أشيىد  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرظ صللي عذوي    -أماٌ فٍز  -عٍش

محمذ  -اللي محمذ ف -حطً جمُمي  -إضماعُل املهذاوي  -إدَرظ العلمي  -إدَرظ إاللت 

 - الصنهاجيإضماعُل   -عبذ الزحمان أفلً -أحمذ بً حمُذة  -رشُذ مجبار  -املشاطي 

ش بالخيري  –عبذ العاطي وىاح  -محمذ بىعشو   -التهامي بىخُمت  هىر الذًً عامز  - عبذ العٍش

ذ بىحي - العباص الىمغاري  –هشهت الصح  -عبذ الحم بيطالم -محمذ لحلىح  - مىالي  – فٍز

جىاد  -املصطفى ضعذان -عبذ هللا مشيىر  -رشُذ الغاش ي  -الحاج ضاضُىي  –لي ملزاوي ع

س ي  -مهاٌ  شق  - جىاد حطني -حمُذ لعَى  هشام اللائذ.   -مصطفى املٍز

 

 



  00عذد ألاعضاء الزافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمتىعين عً التصٍى

-  

 ًلزر ما ًلي :

 

،  2016فبراًزإطار الذورة العادًت لشهز  املجتمع في ًىافم مجلظ جماعت مىىاص

ً علىخالٌ جلطته ألاولى هشع ملىُت اللطع ألارضُت  ، بإجماع  أعضائه الحاضٍز

ٌ الالسمت إلحذاث مىطلت خضزاء بجىار البرج املشلىق   ، املبِىت مزاجعها بالجذو

 أضفله :

 

في  ركم اللطعت

 التصمُم
ت  مزاجعها العلاٍر

مطاحتها 

 إلاجمالُت

احت املط

 املنزوعت ملىُتها
 هىعُتها

أضماء املالهين 

 املفترضين
 مالحظاث

1 

امللً  18990/59

 املطمى

 " مبروهت "

ت ²م 658 ²م 658  أرض عاٍر
عذًىباه أحمذ بً 

 ضعُذ ومً معه
 

2 

امللً  43115/05

 املطمى

 " الطاوري "

ت ²م1703 ²م1.703   الطاوري عبذ الجلُل أرض عاٍر

3 

امللً  46246/05

 مىاملط

 " فاطمت "

ت ²م1703 ²م1.703   اسهُبر إبزاهُم أرض عاٍر

4 

جشء ٌطتخزج مً 

ن  3407ر.ع عذد 

امللً املطمى " علار 

ظ وحُُم "  مَى

 

 

- 

ت ²م 3131  أرض عاٍر
ت  الشزهت العلاٍر

 بمىىاص
 

5 

امللً  46245/05

 املطمى

 " ضمُت "

ت ²م1702 ²م1702   املزهِس ي عالٌ أرض عاٍر

6 
امللً  46244/05

 املطمى " إلهام "
ت ²م 1701 ²م 1701   مامى خذًجت أرض عاٍر

7 
امللً  46243/05

 املطمى " هذي "
ت ²م 1702 ²م 1702   مامى خذًجت أرض عاٍر

8 
امللً  46242/05

ت "  املطمى " مٍز
ت ²م 1701 ²م 1701   بىجمعت رشُذ أرض عاٍر

9 
امللً  46241/05

 املطمى " هنزة "
 ٍتأرض عار  ²م 1703 ²م 1703

ت  الجماعت الحضٍز

 ملىىاص
 



10 

جشء ٌطتخزج مً 

ن  9473ر.ع عذد 

فاها  امللً املطمى " ٍر

" 

ت ²م 4110 ²م 4348  أرض عاٍر
ت  الجماعت الحضٍز

 ملىىاص
 

ت ²م 5780 ـ غير محفظت 11  أرض عاٍر
م كذًم ملً  طٍز

 بلذي " للتذهير "
 

12 

جشء ٌطتخزج مً 

ن  8719ر.ع عذد 

 امللً املطمى " متُلذ

ت ²م 254 ²م 601  أرض عاٍر
مٍزجً صامىٍل 

 جىسٍف
 

 ²م 25.848 املجمـــىع
 

 

 

  

 هــــــاجب  املجلظ                                            رئِظ املجلــــــظ            
   إمضاء : محمذ عيي          إمضاء : د. عبذ هللا بىواهى                

 

 


